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Et super enkelt halsrør med fem brede stri-
ber. Det enkle design gør det muligt at kom-
binere farverne på mange måder og give 
halsrøret et individuelt præg. Når halsrøret 
bæres to gange rundt om halsen, krydser 
striberne hinanden, og farverne blandes yder-
ligere på en særdeles effektfuld måde. Der er 
vejledning til både hånd- og maskinstrik. 
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Materialer
50 g Cinnia fra Filcolana i 5 forskellige farver: A, B, C, 
D og E (i alt 250 g)
Strikkemaskine (standard med 200 nåle)
Håndstrik: Rundpind 3½ mm, 60 cm
Hæklenål 4 mm
Begge: Hjælpegarn til opslagning og aflukning

Viste farvekombinationer
Sommer (de to nederste billeder): A = fv. 284 
(Kumquat), B = fv. 215 (Gulerod), C = fv. 238 (Lilla), 
D = fv. 240 (Reseda) og E = fv. 291 (Azalea).
Efterår (øverste billede til højre): A = fv. 101 (Hvid), 
B = fv. 102 (Sort), C = 402 (Mellemgrå), D = fv. 976 
(Rådyr) og E =fv. 401 (Lysegrå).
Vinter (midterste billede til højre: A = fv. 281(Rim-
frost), B = fv. 288 (Nabawii), C = fv. 270 (Midnat), D 
= fv. 146 (Søgrøn) og E = fv. 280 (Turkis).
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Størrelser
Onesize

Mål
Bredde: 38 cm
Omkreds: 128 cm

Strikkefasthed
Maskinstrik: 25 m og 37 rk i glatstrikning på sp 10 = 
10 cm x 10 cm.
Håndstrik: 25 m og 37 p i glatstrikning på p 3½ mm 
= 10 cm x 10 cm.
Lav en strikkeprøve og tjek strikkefastheden. Især 
ved maskinstrik er det nødvendigt at vaske prøven 
inden opmåling af strikkefastheden.

Forkortelser (maskinstrik)
rk: Række(r)
sp: Slædens spænding

Arbejdsgang
Halsrøret strikkes i glatstrik frem og tilbage. Bagefter 
syes opslagnings- og aflukningskanterne sammen, så 
arbejdet danner et rør. Der benyttes en åben opslag-
ning med hjælpegarn, som fjernes, når opslagning- 
og aflukningsmaskerne er syet sammen med maske-
sting. Sammensyningen bliver derved usynlig. 

Halsrør
Maskinstrik: Sæt 100 nåle i arbejde, og strik 8 rk 
med hjælpegarn. Skift til fv. A, *strik med sp 10, til 
der ikke er garn tilbage til en hel rk*. Skift til fv. B 
og gentag fra * til *. Gentag dette med fv. C og D. 
Skift til fv. E og strik, til der er minimum 180 cm garn 
tilbage, som skal bruges til at sy sammen med bag-
efter. Strik 8 rk med hjælpegarn og tag arbejdet af 
maskinen således: Bryd garnet, fjern lodderne og kør 
én gang med slæden uden garn.

Håndstrik: Slå 100 m op med hjælpegarn således: 
Hækl en luftmaskerække med mere end 100 lm.  
Skift til fv. A og strik 100 m op med p 3,5 mm i de 
lænker, der ligger bag på luftmaskerækken (denne p 
er 1. p og danner retside). *Strik nu frem og tilbage 
i glatstrik, til der ikke er garn tilbage til en hel p*. 
Skift til fv. B og gentag fra * til *. Gentag dette med 
fv. C og D. Skift til fv. E og strik glatstrik, til der er 
minimum 180 cm garn tilbage, som skal bruges til at 
sy sammen med bagefter. Luk maskerne løst af med 
hjælpegarn.

Begge: Uden at sno arbejdet og med retmaskesiden 
frem stødes opslagningskanten mod aflukningskan-
ten, så maskerne ligger overfor hinanden, og arbejdet 
danner et rør. Med garnenden fra fv. E syes maskerne 
sammen med maskesting. Fjern herefter hjælpegar-
net og hæft ender.


